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 .0דיוןבדו"חותביקורתמשרדהפנים .

הישיבה נפתחה בשעה 0.3003
מבקר המועצה :אניאתחילויו"רועדתביקורתיסכםאתהמלצותהועדה :
 הדו"חות שאנודנים בהם נערכוע"י רואהחשבוןונשלחים מדי שנהבשנהע"ימשרדהפניםלביצועביקורתרוחביתזההבכלהרשויות,עפ"יתוכנית
מוגדרתמראש .
 משרדהפניםמרכזנתוניםנבחריםמהדו"חותהמבוקרים.ריכוזזהמאפשרהשוואתנתוניםביןהרשויות,ניתוחיםסטטיסטייםומגמותבמצבןהכספי
שלהרשויות.
 בנוסף,משרדהפניםמחייבאתהרשויותבשלבים:א .להביאהדו"חותלדיוןבפניועדתביקורת .
ב .לכנסאתהמליאהלדיוןבדו"חותובהמלצותועדתביקורת.
ג .להורותלעובדיהמועצהלתקןאתהליקויים.
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משרד מנכ"ל המועצה
טלפון ,40-9029349 :פקס40-9022309 :
ד .לדווח למשרדהפנים על ביצוע הנדרש וכל זאתתוך לו"ז שהוגדר– עד
.00.00.22
 החומר שהועבר אליכם ,כולל דו"ח כספי מבוקר ודו"ח מפורט לשנת 0222ואת פרוטוקול ועדת ביקורת שדנה בנושא .אני מעביר את רשות הדיבור
לשלמהמושיץ–יו"רועדתביקורת.
שלמה מושיץ:אנימודהלמבקרהמועצהעלהעבודהשהשקיעועלסבלנותוכלפי
חבריהועדה.אניגםמודהלגזברהמועצה,עלששלחליהתייחסותענייניתלנושאים
השונים .
עמוד  0סעיף .7א – ועדות המועצה :הועדה רואה בחומרה שועדת מל"ח לא
התכנסהכללוועדתבטחוןהתכנסהרקפעםאחת .
הועדה ממליצה שועדות רשות שלא מתכנסות ,לבטלן גם כיום .הועדה ממליצה
למועצה להכתיב תאריכי התכנסות לועדות מראש ולהעביר התאריכים לחברי
המליאה .
עמית אבני:זהלארלוונטילמליאההזו.מדוברעלשנת 0222ולאעלתקופתושל
דודאריאלי .
שלמה מושיץ :ישנן ועדות שלא מתכנסות כלל .כדאי למחוק אותן .רצוי שכל
הועדותיקבעומועדיהתכנסותמראש .
ראש המועצה:אנימבקשממבקרהמועצהלבדוקאתזה .
שלמה מושיץ :אחת ההמלצות שלנו היתה שרצוי שהועדות הפועלות בהתנדבות
תרגשנהשמהשהןעושותמקבלביטויבעשיהשלהמליאה .
סעיף6.0בעמוד:7חברהכלכלית:הועדהמתרעמתעלהתופעההחוזרתונשניתעל
ממצאים שבעלי התפקיד בחברה ,עדיין לא הוחלפו וממליצה שלקראת שנת
הכספיםהקרובה–,0202יאוישוהתפקידיםמחדש,כנדרש .
ראש המועצה:הנושאהזהיטופלבמליאהשלפברואר .
שלמה מושיץ :חובות גביה – על המועצה ומחלקת גביה לפעול בכל האמצעים
לגביית חובות מהחייבים ,כולל רישום הערת אזהרה בטאבו .קיבלנו הערה של
הגזברשזההיהכשלאהיתהחברתגביה.בשנת0222לארשמוהערותאזהרה .
ראש המועצה :גםאםניתןלרשוםהערתאזהרה,אנילאבטוחשזהנכוןלעשות,כי
העלות הינה  000 ₪וזה הרבה מאוד כסף .הליכי הגביה היום הם הרבה יותר
יעילים.אנולאפוסליםזאתעלהסףאבלאנילאיודעאםנכוןלהתחילבכךבשלב
הראשון .
שלמה מושיץ:עמוד7סעיףג0.–סקרנכסים–הועדהמבקשתלקבלסטטוססקר
נכסיםעד02.20.02ומינויאחראינכסיםוהגדרתתפקידו .
גזבר המועצה :ריכזנו את העניין .היום היתה ישיבה בנושא ויצא סיכום שהגדיר
איזהמפרטאנחנורוצים.הגענולמסקנהשאנחנוהולכיםלמכרזפומביואנורוצים
אתהחברההכיטובה.אנחנומקוויםשאםהחומריהיהמוכן,תוךחודשייםמהיום
נמצאכברעםחברהשתחלבעבודה .
ראש המועצה:המטרהלדעתבמדויק,בטבלה,מהישלנוומהאיןלנו.אולינמצא
גםנכסיםחדשים .
גזבר המועצה :משרד הפנים מחייב אותנו לקיים סקר כזה .תקצבנו  032.222₪
ואולינעשהזאתבשנתיים .
ראש המועצה:אנירוצהשתשלחבמייללחבריםאתההנחיותשלמשרדהפנים .
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משרד מנכ"ל המועצה
טלפון ,40-9029349 :פקס40-9022309 :
שלמה מושיץ:עמוד02סעיףד'–תברי"ם–הועדהמבקשתלקבלדווחחצישנתי,
לגבי ביצועים מול יעדים בתברי"ם שהמליאה אישרה .קיבלנו תשובות מהגזבר.
הועדהמבקשתלקבלדו"חמסודראחתלחצישנה .
עמוד  00– תברי"ם ללא תנועה– הועדה מבקשת הסבר לגבי תב"ר  223ולהסברי
המועצהבסעיף .0תב"ר 223– "רכישתחדרמביתארלוזורוב".איפהנמצאהחדר
הזה?אנימבקששהגזבריבדוקאתזה .
שמואל שמחון :אישרנו מכירה וכסף לזה ואם התב"ר נמצא בגרעון אז סימן
שמשהולאבסדר .
שלמה מושיץ :בקשנו לקבל הסבר לגבי תברי"ם בגרעון מעל  022.222 ₪ .לגבי
תב"ר252–לאהבנואתהתשובה .
גזבר המועצה:התברי"םמוזניםמ-0מקורות:מקורותחיצונייםאוקרנותפיתוח.
יש הקפדה שלא יעברו על  022.222 .₪אנחנו בודקים מה היכולות לאפס את
התברי"םשנפתחו .
שלמה מושיץ:כשאתהפותחתב"ר,אתהלאמגבילאותובתאריךיעדלסיום .
הועדה מבקשת הסבר לתברי"ם שבגרעון מעל  022.222 ,₪לדוגמא :תב"ר  200–
מעגלתנועהבצומתהשקדיםהמצויבגרעוןשל320אלש"ח .
ראש המועצה:גזברהמועצהיבדוקאתהנושאוישיבלחברים .
שלמה מושיץ:עמוד00הבדיקותשל 0תברי"ם–הועדהמבקשתלקבלהסבראיך
יתכנו הסעיפים שנרשמו ע"י רואה חשבון ,כאשר מדובר בכספי ציבור .הסעיפים
הינם:-שועדתמכרזיםהתכנסהבהרכבלאחוקי .
 תחשיביההתייקרויותבחשבונותהקבלנים–שגויים . עבודותנוספותמבוצעותללאאישורבכתב.זהבעייתימאודמבחינתנוואנחנומבקשיםלקבלתשובהלזה .
דוד חורש:עלינולקבלהחלטהשאנחנוקוניםרקתוצרתהארץ וזאתגםבהסתמך
עלחוזרמנכ"ל .
ראש המועצה:אנחנונכבדאתהמנכ"לואתהשלטוןהמקומי,למרותשאניאישית
לאאוהבאתההנחיההזו .
שלמה מושיץ:עמוד02–יתרותחובנבחריםועובדים–הועדהמבקשתהסברלגבי
חובותשלאנקבעהסדרתשלומיםוכיצדמגיעעובדלחובשלכ-32.222 ?₪
ראש המועצה:כלאדםשחייבכסףלמועצה,כדאישיבדוקמולהבנקאיזההלוואה
הואיכוללקחתכדילשלםבעזרתהאתחובו .
שלמה מושיץ:אנחנומצפיםלקבלאתתשובהגזברהמועצה,לאחרבדיקתו .
עמוד  06– ביטוח תאונות אישיות  לתלמידים – הועדה רואה בחומרה שלא כל
התלמידיםבוטחו.לגביסעיף 0בממצאיםהעיקרייםולגביסעיף 0בממצאיםמדוע
המועצהגובהבאופןחלקיאתסכומיההשתתפותבביטוח .
גזבר המועצה:אנומבטחיםאתהתלמידיםעפ"ימספרםבפועל.לפנימספרשנים
החליטה המועצה להעביר את הנושא לתחום אחריות בתיה"ס . 22%מההורים
משלמיםו-02%לא.זההפערשקייםביןההכנסותלהוצאות .
שלמה מושיץ:עמוד07–גרעוןשוטף–"עריכתהפרשהלתביעותתלויות"–הועדה
מבקשת לברר מה סך הכספים שהועמדו בהפרשה לתביעות תלויות . ציינו גם
שקייםגרעוןמצטברבתקציבהרגיל .
עמוד02–מערךהגביה–לאמקובלעלהועדהבסדריפשרהבנושאארנונה .
 הועדה מבקשת הסבר על הפשרות שבוצעו מול בתי אבות וכיצד עומדותהפשרותמולהחוק .
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 הועדהמבקשתלהקפידעלנוהלמתןהנחותרקלמישאיןלוחובותולבטלאתההנחהלמישלאשילםאתחובותיו.
ראש המועצה :מבקר המועצה יקבל לידיו את הסכם הפשרה ויבחן את 
התקינות .
שלמה מושיץ:אסורלתתהנחהלמישהושלאשילםאתהחובהשוטף. 
גזבר המועצה :בועדת הנחות אנחנו מבהירים חד וחלק שהתנאי להנחה הוא
התשלוםהשוטף .
שלמה מושיץ :בקרה פנימית – סעיף  0– יש לפעול לאלתר בנושא תשלום
לספקיםאךורקעפ"ינוהלטפסיםמאושרים .
גזבר המועצה:ישטופסחדששהוכנסלהנהח"שהחלמתחילתספטמבר .
שלמה מושיץ :סעיף  0– הועדה מבקשת להקפיד ולבצע אינוונטר שנה בשנה
ומאחר וב - 0222לא בוצע אינוונטר ,להקפיד שבסוף  0222יבוצע .בינתיים
קיבלנותשובהשהיוםבוצעאינוונטר .
סעיף  – 4שכר עבודה – דווחי נוכחות – עלה בישיבת הצוות לתיקון ליקויים
שדן בדו"ח מבקר המועצה מ - .0222ועדת ביקורת מבקשת שהועדה לתיקון
ליקוייםתכיןרשימתתיקוןליקוייםכדישתראהמהבוצעמהמלצותיה .

ראש המועצה :אנימודהלחבריועדתביקורתעלעבודתההמרשימהוהיסודית0
אני מתייחס לביקורת ככלי בונה .ביקורת עוזרת ,חשובה ומטהרת ואנחנו רק
ניבנהממנה .

ראש המועצה סוקר בפני החברים את ההתנהלות של החיפושים אחר הנער
הנעדר–עדיבונצל–תושבהקריה,עדלמציאתובריאושלם. 
ראש המועצה מודה למנהלת השירות הפסיכולוגי שנרתמה מיד עם בקשתנו
ובאהבלוויתפסיכולוגנוסףלסייעבנושא.המועצהנתנהאתהמענהבצורההכי
טובהשיכולהלהיותבסיועםשלאליזיו–קב"טהמועצה,מיכהטובול–מפקד
הנקודהויחידתהג'יפאים.תוךשבועיים-שלושהנקייםמפגשלהפקתלקחים .

הישיבהננעלהבשעה .02.03


דודאריאלי_______________יאיראודם_________________ 
יו"רמנכ"להמועצה 


בברכה ,

יאיראודם 
מנכ"להמועצה

